Бивш юноша на Локо (Пд) свири дербито във Варвара
Петък, 06 Октомври 2017 23:54

Преминалият през Локо (Пд) Цанко Миндалов (с топката) получи наряди за дербитата на върха

Рефер №1 в ранглистата на областта ще свири дербито на пазарджишката четвърта
дивизия между Балкан (Варвара) и Чико-Бунара (Бяга). Двубоят на култовия стадион
„Сейнт Джордж парк“ бе поверен на Цанко Миндалов от Стамболийски. Делегат на
двубоя ще бъде бившият елитен рефер Асен Николов.

Двата отбора имат по 7 поредни победи дотук в шампионата и неделната среща се чака
с огромен интерес от феновете на регионалния футбол.

В събота Цанко Миндалов пък ще раздава правосъдие в битката на „дънните риби“.
Съперници ще бъдат тимовете на Зенит (Ветрен дол) и Родопи (Козарско), които
заемат последните две места в подреждането на „А“ ОФГ – Пазарджик. Делегат на
този мач ще бъде шефът на СК Красимир Камберов.

Два наряда в Пазарджишката Бундеслига през този уикенд получи и Станислав
Апостолов, който е сред ръководещите арбитри в ЮЗ Трета лига. Реферът от
Стамболийски бе назначен за съботната среща между амбициозния тим на Брацигово и
миналогодишния първенец в групата Левски (Брацигово). Представянето му ще оценява
Петър Стайков. Ден по-късно Апостолов ще следи за спазването на правилата на мача
между Чепинец (Велинград) и Сарая. Делегатските функции бяха възложени на Никола
Попчев от Ракитово.
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23-годишният Станислав Апостолов (с топката) взе мача между Чепинец и Сарая

Възпитаникът на НСА „Васил Левски“ Васил Лукаев бе избран за главен рефер на
съботната среща между Тракиец (Главиница) и Величково, където делегатски пратеник
ще бъде Димитър Иванов – Шефа.

Сблъсъкът между Братаница и Вихър (Ветрен) бе възложен на опитния Мариян
Дойчев. Делегат на стадиона в Мокрище ще бъде Стефан Ненчев.

Пазарджишкият рефер Цветомир Карагьозов ще ръководи срещата между Локомотив
(Септември) и Тракия (Пазарджик). Оценките на арбитрите ще напише Христо Шиндаров
от Панагюрище. Карагьозов ще трябва да се справи със съдийските си задължения и в
неделя, когато бе изпратен и на мача между Спартак (Калугерово) и Оборище II
(Панагюрище). Делегат на мача е Красимир Камберов.

Борислав ЙОРДАНОВ
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